DECRETO DE RESOLUCION DO PROCESO DE SELECCIÓN DE 28 AUXILIARES
DE AXUDA NO FOGAR COMO PERSOAL LABORAL FIXO MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE (OEP DE 2019, ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO
TEMPORAL, ART. 19.UNO.9. LOXE 18). EXPTE: 888/2019.
Dona María Sol Morandeira Morandeira, alcaldesa do Concello de Guitiriz, en uso das
súas atribucións legalmente conferidas.

 Providencia de alcaldía de data 27/09/2019 de incoación de expediente para a
selección de 28 auxiliares de axuda no fogar como persoal laboral fixo mediante
concurso-oposición libre, en execución da OEP do ano 2019, dentro do proceso de
estabilización de emprego temporal do art. 19.Uno.9. da LOXE de 2018.
 Informe xurídico de secretaría nº2020-155 de data 12/11/2019 e o informe de
fiscalización de intervención nº2020-201 de data 12/11/2019.
 Acordo de XGL de data 13/11/2019 polo que se aproban as bases da convocatoria
para a selección de 28 auxiliares de axuda no fogar como persoal laboral fixo
mediante concurso-oposición libre, publicadas no BOP de Lugo de data 03/12/2019,
no DOG o 02/01/2020 e no BOE o 20/01/2020.
 Decreto da alcaldía nº 2020-120 de data 26/02/2020 polo que se aproba a lista
provisional de admitidos no proceso de selección, publicado no BOP de Lugo de
data 09/03/2020.
 Decreto da alcaldía nº 2020-494 de data 10/08/2020 polo que se aproba a lista
definitiva de admitidas no proceso de selección e se designa ao tribunal, publicado
no BOP de Lugo de data 25/08/2020.
 Actas do tribunal nº1 de data 16/09/2020 coa baremación provisional de méritos,
publicada mediante anuncio de data 17/09/2020; acta nº2 de data 23/09/2020 coa
baremación definitiva dos méritos, publicada mediante anuncio en idéntica data;
acta nº3 de data 24/09/2020 pola que se fai pública a relación de aprobados con
códigos anónimos, publicada mediante anuncio de data 25/09/2020; e acta nº4 de
data 30/09/2020 pola que se eleva á alcaldía a relación de aprobadas no proceso
selectivo, publicada mediante anuncio de idéntica data.
Unha vez finalizado o proceso selectivo e á vista da acta nº4 do tribunal seleccionador
de data 30/09/2020 coa proposta ordenada de aprobadas do proceso selectivo.
As

Leis de Orzamentos Xerais do Estado establecen que con carácter xeral as
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deste Concello para o ano 2019 que contén os seguintes postos de traballo que deberán
convocarse no prazo máximo de 3 anos: PERSOAL FUNCIONARIO (…) PERSONAL
LABORAL FIXO:
DENOMINACIÓN
Nº
Acceso
Sistema
Fundamentación
VACANTE
selección
S
Auxiliares de axuda
28
Libre
ConcursoTaxa adicional do artigo
no fogar
oposición
19.Uno.9 LOXE 2018
Peón de servizos
1
Libre
ConcursoArtigo 19.Uno.7 LOXE
múltiples
oposición
2018

Número: 2020-0713 Data: 18/10/2020

Vistos os seguintes antecedentes que consta no expediente:
 Acordo da XGL de data 21/02/2019 polo que, en relación á Oferta de Emprego
Publico 2019 do Concello de Guitiriz, se acorda “ Aprobar a Oferta de Emprego Público
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administracións públicas non poderán incorporar de novo persoal temporal, agás en
casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, sen que sexa
necesario ao súa vinculación a servizos prioritarios ou servizos públicos esenciais. O
artigo 3 da Circular interpretativa da Dirección Xeral da Administración Local da Xunta
de Galicia matizaba (aínda que sen rango legal) que tamén poderían excepcionarse
aqueles postos de traballos que sexan financiados ao 100% por outras administración
públicas.

PRIMEIRO.- Resolver o proceso de selección de 28 auxiliares de axuda no fogar como
persoal laboral fixo mediante concurso-oposición libre, convocado pola Xunta de
Goberno Local en data 13/11/2019 e publicado no BOE de data 20/01/2020, de acordo
coa proposta do Tribunal Cualificador de data 30/09/2020, cos seguintes resultados
definitivos:
Nº
orde

Aspirante

1

Merino Lagares, Jessica

2

Pereira López, Mª de los Ángeles

3

Montes Pena, Mónica

4

Total fase
oposición

Total concursooposición

55

90,65

33,8

52

85,8

34

50

84

Pimentel Gallego, Sara Eva

26,4

56

82,4

5

García Ocampo, Remedios

34

46

80

6

Mel López, Vanessa

27,6

51,5

79,1

7

Otero Losada, María Teresa

31,4

47

78,4

8

López Aller, María Belén

32,4

45

77,4

9

Buján Rivas, María Belén

30,8

46,5

77,3

10

San Román López, Ana Marta

26,8

50

76,8

11

Bergantiños Vázquez, Ana María

31,1

45,5

76,6

12

Corral Paz, Julia

17,8

57

74,8

13

García López, María Soledad

16,4

56,5

72,9

14

Álvariño Prieto, Raquel

35,2

36

71,2

15

Santos Pérez, María Fe

13,1

56,5

69,6

Total fase
concurso
35,65
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Considerando o establecido nos artigos 21.1 h), da Lei 7/1985, de 2 de abril de Bases
do Réxime Local, e 61.1h) da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, que
atribúen á Alcaldía a xefatura superior de todo o persoal.

Número: 2020-0713 Data: 18/10/2020

Considerando o disposto no Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado
Público, aprobado por RDL 5/2015, de 30 de outubro; a Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, o Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de
abril, polo que se aproba o Texto refundido de disposicións vixentes en materia de
réxime local; a Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia; o Texto
Refundido do Estatuto dos traballadores aprobado por RDL 2/2015, do 23 de outubro,
e demais normativa concordante.

17

30

38

68

Piñeiro Tomé, Guadalupe

24,8

43

67,8

18

Morandeira Uriz, María Mercedes

31,4

36

67,4

19

Paz González, Olimpia

30,25

36

66,25

20

Río Sanjurjo, Rosa

33,2

33

66,2

21

Iglesias Gómez, Piedad

12

52,5

64,5

22

López Rivas, Celia

5,7

55

60,7

23

Vila González, Maria Rosa

4

49

53

24

Fernández Álvarez, Laura

6,1

37,5

43,6

25

Aguión Tizón, Tatiana

0

42,5

42,5

SEGUNDO.- Outorgar un prazo de cinco días naturais ás aspirantes seleccionadas
para presentar na Secretaría do Concello os documentos esixidos na base novena da
convocatoria: copia autenticada ou fotocopia co orixinal para compulsa do D.N.I.; copia
autenticada ou fotocopia co orixinal para compulsa do título esixido e dos méritos
valorados; certificación médica acreditativa de non padecer enfermidade nin estar
afectada por limitación física ou psíquica incompatible co desempeño das funcións do
posto; declaración formal, baixo xuramento ou promesa, de non haber sido separada
mediante expediente disciplinario, do servizo ás Administracións Públicas, nin se
atopar inhabilitada para o exercicio de funcións públicas; declaración formal, baixo
xuramento ou promesa, de non atoparse incursa en ningunha causa de incapacidade
e incompatibilidade de conformidade coa lexislación vixente.
As que tivesen a condición de funcionarias públicas ou persoal laboral, estarán
exentas de xustificar documentalmente as condicións e requisitos xa amosados para
obter o seu anterior nomeamento, debendo presentar certificación da administración
da que dependeran para acreditar tal condición. As que dentro do prazo sinalado, agás
nos casos de forza maior, non presentasen a documentación esixida, non poderán ser
contratadas, sen prexuízo da responsabilidade en que houbesen podido incorrer por
falsidade dimanante da solicitude para participar no concurso-oposición.
Presentada a documentación procederase á sinatura dos contratos laborais fixos polas
aspirantes aprobadas con data de inicio do 01/11/2020, previo informe de fiscalización
da intervención.
TERCEIRO.- Declarar desertas 3 prazas do proceso de selección de 28 auxiliares de
axuda no fogar como persoal laboral fixo mediante concurso-oposición libre,
convocado pola Xunta de Goberno Local en data 13/11/2019 e publicado no BOE de
data 20/01/2020.
CUARTO.- Notificar a presente resolución ás persoas interesadas, comunicala aos
servizos municipais afectados aos efectos oportunos, e publicala no taboleiro de
anuncios, na paxina web municipal e na sede electrónica.
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
A alcaldesa
O Secretario (asinado aos efectos do artigo 3.2 do RD 128/2018)
Marisol Morandeira Morandeira
Rafael Jose Del Barrio Berbel
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García Tomé, María Carmen
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